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TÍTOL DE LA ACTIVITAT DE RECERCA: 

Sí  (continua el formulari) 

No (no omplis res més i signa ja aquest document) 

No ho tinc clar (continua el formulari) 

I. Tipus d’activitat

Conveni o contracte de la UdL amb altres entitats

Ajut de Recerca

Tesi doctoral

Altres

Convocatòria, si s’escau:

II. Tipus d’informació

En aquesta activitat de recerca, tractaré dades personals?

En la meva investigació, és imprescindible tractar informació sobre les persones?

No és imprescindible, i per això no en tractaré

Sí és imprescindible, i per això en tractaré.

Quina informació sobre les persones? 

Origen ètnic o racial 

Opinions polítiques 

Conviccions religioses o filosòfiques 

Afiliació sindical 

Dades genètiques 

Dades biomètriques 

Dades de salut (física o psíquica) 

Dades de la vida sexual o les orientacions sexuals de les persones



2 

Antecedents penals i similars 

Dades de col·lectius vulnerables o amb risc d'exclusió social. 

Altres: 

III. Identificació de persones

 En la meva investigació, és imprescindible identificar persones concretes? 

No, perquè la informació sobre les persones serà “anònima”. 

Per què la informació sobre les persones serà “anònima”?: 

Perquè no es capten ni es desen cap identificador de les persones afectades 
(adreces de correu, números d’IP de dispositius connectats a internet, número 
de telèfons mòbils, noms i cognoms o DNI, etc.). 

Perquè la participació en el projecte només genera un codi per a cada 
participant, la qual cosa fa impossible a l’equip investigador de la UdL 
identificar la seva identitat. 

Perquè en cap cas no es realitzen enregistraments de la veu ni de la imatge de 
les persones afectades. 

Perquè de manera raonable i sense esforços desproporcionats no és possible 
deduir, dels resultats de l’execució del Projectes (contingut de les enquestes i 
entrevistes, contingut de les analítiques mèdiques, etc.), la identitat de les 
persones.  

Perquè, tot i que es capten o es desen identificadors de les persones afectades, 
s’han implementat les mesures tècniques indispensables per evitar la 
reidentificació (“anonimització” a través del xifrat de les dades o encriptació). 

(Si la informació és anònima per algun d’aquests motius, no omplis res més i signa ja aquest 
document)

Sí, perquè no es pot evitar identificar persones concretes

Per què s’identifiquen les persones concretes? 
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Perquè es capten o desen identificadors de les persones afectades (adreces de 
correu, números d’IP de dispositius connectats a internet, número de telèfons 
mòbils, noms i cognoms o DNI, etc.), i no s’han implementat mesures 
tècniques que evitin la reidentificació.  

Perquè es realitzen enregistraments de la veu i/o de la imatge de les persones 
afectades. 

Perquè de manera raonable i sense esforços desproporcionats és possible 
deduir, dels resultats de l’execució del Projecte, la identitat de les persones. 

Perquè s’utilitzen sistemes de “pseudonimització” de les dades personals 
(s’emmagatzemen dades identificatives – noms, cognoms, DNI, telèfon mòbil, 
números d’IP ...- i es protegeixen amb l’assignació d’un codi a cada persona). 

IV. Dades de l’IP i dels mitjans d’execució del Projecte

Aquesta investigació es du a terme en la UdL 

Confirmo la meva obligació d’utilitzar només mitjans tècnics (unitats de xarxa, 
correu, núvol, programari, plataformes, dispositius o aplicacions) de la UdL, o dels 
quals la UdL ha adquirit la llicència*. 

Confirmo que, malgrat conec l’obligació d’utilitzar només mitjans de la UdL o 
dels quals la UdL ha adquirit la llicència*, esdevé imprescindible per a la 
meva investigació utilitzar, a més, altres unitats de xarxa, correu, núvol, 
programari, plataformes, dispositius o aplicacions.  

Per què és imprescindible?     

Aquesta investigació no es du a terme en la UdL 

Confirmo la meva obligació de no utilitzar mitjans tècnics de la UdL (unitats de 
xarxa, correu, núvol, programari, plataformes, dispositius o aplicacions), o dels quals 
la UdL ha adquirit la llicència*. 

(en aquest cas, no omplis res més i signa ja aquest document) 



4 

Confirmo que, malgrat conec l’obligació de no utilitzar mitjans tècnics de la 
UdL (unitats de xarxa, correu, programari, plataformes, dispositius o aplicacions) 
de la UdL, o dels quals la UdL ha adquirit llicència, esdevé imprescindible per a la 
meva investigació utilitzar-los totalment o parcial.  

Per què són imprescindibles?

Són “mitjans tècnics propis de la UdL o dels quals la UdL ha adquirit la llicència “ tots 
aquells a què el PDI accedeix amb l’usuari i la contrasenya com a personal de la UdL.

V. Dades dels participants en el Projecte

En el disseny i elaboració de la metodologia i objectius del Projecte, intervenen 
investigadors aliens a la UdL? 

No, perquè no intervenen investigadors d’altres universitats o centres de recerca.

Sí, per la qual cosa es preveu, en el moment de l’inici de l’execució de 
l’activitat, la formalització del corresponent conveni de coresponsabilitat 
entre totes les entitats participants. 

Quines entitats?

Explica la participació d'aquestes entitats:

Persones menors d’edat de menys de 14 anys 

Persones menors d’edat de 14 o més anys

Persones majors d’edat

VI. Persones afectades

En la meva investigació, tractaré dades personals de:
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VII. Fonts d’informació

 En la meva investigació, captaré informació: 

A través d’enquestes o qüestionaris. 
(cal adjuntar els models d’enquesta) 

A través de bases de dades de la UdL 

A través de bases de dades d’altres organismes públics o privats 

De quins organismes o entitats? 

A través d’altres fonts d’informació. 

Quines? 

Confirmo que les dades personals tractades són les estrictament necessàries per a les 
finalitats indicades del projecte d’investigació. 

Confirmo que compliré les normes mínimes de seguretat en el tractament de la 
informació que s’indiquen en l’Annex d’aquest formulari. 
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L’Investigador Principal (IP) del Projecte, 

Breu explicació de l’objecte i metodologia de la investigació.



  

 
 

ANNEX: 
Mesures de seguretat bàsiques en el desenvolupament d’un projecte d’investigació 
 
• Protegir l’accés a la informació amb identificació i contrasenya. 
 
• L’assignació de permisos, i la seva revocació, per accedir a la informació de la investigació 

ha d’estar controlada i centralitzada en la persona de l’IP. 
 
• Utilitzar, tant com sigui possible, ordinadors i dispositius electrònics els administradors dels 

quals sigui la UdL, i en què només s’hi pot accedir amb l’identificador i contrasenya de la 
UdL. 

 
• No cedir l’ús de cap identificador i contrasenya a tercers. 
 
• No revelar, en cap cas, la contrasenya associada a l’identificador de la UdL. 
 
• No fer ús de l’identificador i contrasenya de la UdL que no són els propis. 
 
• Procurar el canvi de la contrasenya quan es consideri que aquesta pot estar en coneixement 

de tercers. 
 
• Evitar guardar la contrasenya en aquelles aplicacions que faciliten aquesta modalitat. 
 
• Procurar no utilitzar les mateixes contrasenyes que l’usuari ja utilitza en altres serveis que 

no són de la UdL. 
 
• Evitar escriure les contrasenyes en papers. 
 
• Desar la informació del Projecte en unitats de xarxa de la UdL o en el núvol de la UdL 

(UNIDISC). 
 
• Bloqueig amb contrasenya de les pantalles dels ordinadors i dispositius electrònics. 
 
• No emmagatzemar ni utilitzar adreces IP que identifiquin dispositius electrònics de 

persones, llevat que sigui imprescindible per a la investigació. 
 
• Utilitzar només mitjans tècnics (unitats de xarxa, núvol, correu, programari, plataformes, 

dispositius o aplicacions) de la UdL, o dels quals la UdL ha adquirit la llicència (per 
exemple, és possible utilitzar les eines d’Office 365 de Microsoft, i en canvi no és possible 
utilitzar les eines de Google (com ara Google forms). Només molt extraordinàriament es 
podran utilitzar altres mitjans, sempre que es justifiqui que són imprescindibles per a les 
finalitats de la investigació.  

 
• Implementar, amb el suport del delegat de protecció de dades i del responsable de seguretat 

de la UdL, les mesures específiques de protecció de les dades que escaiguin, en funció dels 
riscos per als drets i llibertats de les persones afectades (“anonimització”, 
“pseudonimització” o “xifrat” de les dades). 
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